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O DPDgroup é a rede de entrega de encomendas da GeoPost, que registou uma facturação
de 11 mil milhões de euros em 2020. A GeoPost é uma holding detida pelo Le Groupe La Poste.
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Juntos
e mais além
Temos por objectivo tornar-nos a referência
internacional em matéria de entregas sustentáveis e um
facilitador líder da aceleração do comércio electrónico.
O que significa a sustentabilidade para o DPDgroup?
A sustentabilidade e o nosso compromisso com os princípios orientadores do
Pacto Global da ONU influenciam todos os aspectos da nossa empresa. No
DPDgroup, a nossa motivação consiste em criar uma empresa verdadeiramente
sustentável. É o nosso propósito. Porque, para as nossas pessoas, o nosso planeta e
todas as comunidades em que trabalhamos... partilhamos todos a mesma morada.
Que impacto teve a pandemia da COVID-19 no DPDgroup?
2020 teve um impacto profundo e duradouro no nosso sector. A COVID-19 deu
origem a um aumento inesperado na indústria de encomendas. Os confinamentos
a nível nacional, o auto-isolamento e as medidas preventivas resultaram num
aumento das entregas, tendo o DPDgroup realizado a entrega de 500 milhões de
encomendas adicionais em 2020, em comparação com 2019. A crise sanitária fez
igualmente com que as tendências dos clientes esperadas para 2024 viessem à
tona com bastante antecedência, tais como um aumento da procura de logística
urbana e um maior sentido de responsabilidade ambiental.
No entanto, a pandemia também evidenciou a cultura, o propósito e os valores do
DPDgroup. As nossas equipas ligaram empresas e consumidores, desempenhando
um papel essencial na ajuda a pessoas e empresas para lidarem com questões
decorrentes de medidas de distanciamento físico e confinamento. Daí a protecção
da nossa força de trabalho e dos nossos clientes se ter tornado uma prioridade.
Adaptámos rapidamente as nossas formas de trabalho para garantir condições
de trabalho seguras e viáveis. E saúdo as nossas equipas de todas as unidades de
negócio que se dedicaram a manter o nosso nível de serviço de entregas, sempre
que possível.
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Em que medida isto teve um impacto na agenda de
sustentabilidade?

rede Pickup, para que haja ainda mais recolhas a apenas
15 minutos de distância das casas dos destinatários.

As nossas pessoas demonstraram uma enorme
resiliência, flexibilidade e agilidade. Estas qualidades
ajudaram-nos a manter o mundo em movimento
durante a pandemia, ao criar e adoptar rapidamente
novas práticas e ao lidar de forma eficiente com volumes
cada vez maiores. No entanto, a entrega de mais
encomendas significou mais veículos na estrada, o que,
por sua vez, representou um aumento das emissões. É
por isso que estamos a intensificar ainda mais o nosso
compromisso com a sustentabilidade.

O que nos pode dizer sobre a nova iniciativa que visa
ajudar a combater a poluição atmosférica?

aceleração do comércio electrónico.
É uma ambição inspiradora. Como é que vão lá chegar?

A pandemia afectou igualmente os nossos destinatários
e clientes. Segundo o nosso estudo Barómetro
E-shopper 2020, para muitos consumidores, a
indisponibilidade de estabelecimentos tradicionais
levou-os a reavaliarem os seus hábitos de compra
e o impacto ambiental. O resultado foi uma maior
consciência ecológica em termos de saúde, segurança
dos produtos, resíduos alimentares e acção climática.
Este crescente consumismo consciente traduziu-se
num forte crescimento para o mercado de segunda
mão, numa maior procura de opções de entrega mais
sustentáveis e numa maior atenção à reciclabilidade dos
produtos.
Os nossos esforços são validados através da liderança
na redução das emissões de CO2 por encomenda e do
nosso investimento contínuo em novos veículos de
zero ou baixas emissões em todo o DPDgroup. Estamos
a implementar o nosso plano de entrega, até 2025, de
uma frota de baixas emissões em 225 cidades, sendo
que, até ao final de 2020, já tínhamos chegado a 18
cidades. Encontramo-nos igualmente a investir em
infra-estruturas de carregamento eléctrico e a reduzir
as emissões por encomenda com o Predict, a nossa
solução de entregas last mile (cliente final), que estamos
a implementar em novos mercados à medida que o
nosso negócio cresce. Pretendemos duplicar a nossa

Outro desafio do sector passa por abordar a questão da
qualidade de ar, em particular, nas cidades. O DPDgroup
acredita que tem um papel a desempenhar para
tornar as cidades mais respiráveis, uma vez que 30%
da poluição atmosférica nas cidades são gerados pela
logística urbana. Por conseguinte, em Outubro de 2020,
o DPDgroup lançou um plano que visa a realização, até
2025, de entregas de baixas emissões em 225 cidades
europeias, o que abrange 80 milhões de europeus. A
nossa ambição passa por reduzir as emissões de carbono
em 89% e os poluentes em 80% nas cidades em causa.
Utilizaremos ainda o poder da nossa rede para melhorar
a qualidade de vida, ao medir a qualidade do ar em mais
de 20 cidades durante 2021

Segundo o nosso estudo Barómetro
E-shopper 2020, para muitos
consumidores, a indisponibilidade de
estabelecimentos tradicionais levou-os a
reavaliarem os seus hábitos de compra e o
impacto ambiental.
Está no bom caminho para atingir os objectivos de
sustentabilidade e ambição?
Graças à optimização contínua das operações e às nossas
inovações verdes, estamos no bom caminho para atingir
o nosso objectivo de reduzir em 30% as emissões de CO2
por encomenda até 2025 (vs. 2013). É por isso que nos
comprometemos a definir uma nova ambição para 2030,
tomando como referência objectivos de base científica:
tornarmo-nos o operador de referência internacional em
matéria de entregas sustentáveis e um facilitador líder da

Sabemos que não seremos capazes de atingir os
resultados a que nos propomos apenas com os nossos
recursos ou esforços. É por isso que a colaboração e
parcerias com o sector privado, Governos e outras
organizações são cruciais.
A meta da UE que visa uma redução de 90% das
emissões dos transportes até 2050 coloca-nos dois
desafios. Em primeiro lugar, o cumprimento do objectivo
em si mesmo e, em segundo lugar, a gestão da taxa de
crescimento considerável da indústria de entrega de
encomendas nos últimos anos, em particular, em 2020.
É nossa intenção reduzir ao máximo todas as emissões
relacionadas com a logística antes de compensarmos
as restantes no mercado voluntário. Ao longo de 2021,
pretendemos definir uma nova meta de redução
ambiciosa até 2030, em linha com o Acordo de Paris,
mantendo, ao mesmo tempo, o nosso compromisso
de neutralidade de carbono.
Estou orgulhoso da resiliência e sucesso da minha
equipa e acredito que estamos na melhor posição
de sempre para nos tornarmos um facilitador líder
do comércio electrónico sustentável. Enquanto
desenvolvemos a nossa excelência operacional e o
nosso espírito inovador e aguardamos com expectativa
as inúmeras oportunidades que ainda estão por
aproveitar, não há limite para o que podemos alcançar
até 2030, juntos e mais além.

Boris Winkelmann
Presidente & CEO GeoPost / DPDgroup
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DPDgroup
Factos e números-chave de 2020*
O DPDgroup é a maior rede de entrega de encomendas
da Europa. Combinamos tecnologia inovadora e
conhecimentos locais para disponibilizar um serviço
flexível e de fácil utilização, tanto para expedidores como
para destinatários. Com o Predict, o nosso serviço líder
na indústria, estamos a estabelecer um novo padrão de
conveniência, ao manter os nossos clientes em estreito
contacto com a sua entrega.
Com 97,000 especialistas em entregas e uma rede de
mais de 58,000 pontos Pickup, entregamos 7.5 milhões de
encomendas por dia – 1.9 mil milhões de encomendas em
2020 – através das marcas DPD, Chronopost, SEUR e BRT.

Receitas
(crescimento de +42%
vs. 2019)

11.000 M
Especialistas
em entregas

Encomendas
entregues
(crescimento de +40%
vs. 2019)

1.900 M
Volumes B2C
(vs. 45% em 2019)

(vs. 77.000 em 2019)

97,000
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(no mundo inteiro)

7.500 M
A maior rede
de entrega de
encomendas
da Europa

55%
Em Itália, a
BRT uniu-se ao
DPDgroup

*Estes números referem-se ao DPDgroup como um todo. Este relatório abrange 20 unidades de negócio na Europa, que representam 91% das receitas do DPDgroup.

Encomendas
entregues
diariamente

N.º 1 no
mercado
voluntário de
compensação
das emissões
de carbono no
sector CEP

Dados de
Sustentabilidade 2020
Disponibilização
de 1.163 veículos
de zero e baixas
emissões em
toda a Europa,
em 2020

DPD República Checa /
Ganhar com um compromisso com a RSC

Redução das
nossas emissões
de carbono por
encomenda em
5,7 %
(vs. 2019)

Apoio a mais
de 450 ONG
e iniciativas
comunitárias
em 19 países

Analisado pela Mazars em conformidade com ISAE 3000.

Juntamente com empresas como a Nestlé,
L'Oréal e Coca-Cola, bem como empresas locais
proeminentes, incluindo a ČEZ e Kooperativa, a DPD
foi uma das 25 grandes empresas da República Checa
mais empenhadas na sustentabilidade em 2020.
Um júri de 55 membros pontuou as organizações
em categorias-chave, incluindo Estratégia, RH
Responsáveis, Cadeia de Abastecimento, Ambiente e
Apoio Comunitário.
DPD Reino Unido / Vários prémios para inúmeras
iniciativas
A DPD Reino Unido foi reconhecida pela Energy
Saving Trust, pela The Green Organisation e nos
Sustainability Leaders Awards, graças às suas
iniciativas positivas, que incluem a implementação
contínua de veículos eléctricos.
Chronopost / Em pleno
Ao atingir 100% de entregas com baixas emissões
em Paris, a Chronopost conquistou o prémio "Melhor
Inovação" na edição de 2020 dos EVE Awards. Além
disso, superou as pontuações de 2019 atribuídas pela
EcoVadis e Acesia, que avaliam o compromisso com a
sustentabilidade.
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Os nossos compromissos com os ODS
O Pacto Global da ONU – ao qual o DPDgroup aderiu em 2016 – solicita às empresas que, em primeiro lugar, operem de forma responsável
e, posteriormente, procurem oportunidades para resolver os desafios societais através de inovação e colaboração empresariais, incluindo
um contributo para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Com base nos nossos valores fundamentais, a nossa estratégia de
sustentabilidade passa por melhorar a qualidade de vida enquanto o parceiro de entregas mais fiável e sustentável para os nossos clientes,
colaboradores e todas as partes interessadas.

Os quatro ODS apoiados pelo DPDgroup:

Promover o crescimento económico sustentado,
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e
trabalho digno para todos

Porquê?

Com 97.000 colaboradores e subcontratos na Europa, o DPDgroup tem a
responsabilidade de criar empregos seguros e produtivos.

Com a maior rede de entrega de encomendas na Europa, temos uma
oportunidade efectiva de contribuir para cidades seguras, resilientes e sustentáveis,
ao melhorar os nossos serviços de entrega aos consumidores, reduzir o nosso
impacto na qualidade do ar e ajudar a aumentar o bem-estar dos cidadãos.

Na próxima
década...

... temos por objectivo apoiar o emprego de elevada qualidade, a inovação e o
empreendedorismo. Procuramos dar prioridade à igualdade de oportunidades
e salário e garantir que os direitos de todos os trabalhadores são respeitados no
local de trabalho, em especial, os dos mais vulneráveis.

... temos por objectivo melhorar a vida na cidade, ao ajudar a promover
o ar limpo e combinar tecnologia inovadora e conhecimentos locais
para disponibilizar um serviço flexível e de fácil utilização, tanto para

• Escutámos os nossos colaboradores: em 2020, foi inquirido um total de 19 unidades
de negócio
• Empoderámos os nossos colaboradores: 18 unidades de negócio comprometeramse a prosseguir o desenvolvimento da estratégia ADN do DPDgroup
• Protegemos os direitos laborais: com novas práticas de governação no sentido de
incluir políticas mais fortes de recrutamento e horas de trabalho médias por semana,
incluindo horas extraordinárias
• Criámos empregos sustentáveis: 20.000 novos empregos em toda a Europa
• Promovemos um ambiente diversificado e respeitoso para todos os trabalhadores,
incluindo trabalhadores migrantes
• Investimos no desenvolvimento de uma cultura empreendedora : mentoria de 16
empreendedores

• Disponibilizámos: 1.163 veículos de baixas emissões em cidades
europeias
• Inaugurámos: 300 novas estações urbanas

Em
2020
nós…
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Tornar as cidades e os aglomerados
humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis

expedidores como para compradores.

• Colaborámos com: cidades e Governos com o intuito de
encontrar soluções para futuras necessidades de mobilidade que
minimizem o impacto ambiental, o que tornará a entrega mais
segura e financeiramente acessível para todos
• Investimos em: infra-estruturas seguras e sustentáveis
na comunidade – implementando o nosso programa de
monitorização da qualidade do ar em mais duas cidades europeias
– em parceria com autoridades municipais

Através da centralização no cliente e parceria com autoridades locais, vamos
disponibilizar, até 2025, soluções de baixas emissões às 225 maiores cidades
da Europa. Vamos contribuir para a sua descarbonização e colaborar com o
intuito de ajudar a melhorar a qualidade de vida urbana, ao implementar o
nosso programa de monitorização da qualidade do ar em 20 cidades europeias.
Estamos empenhados em influenciar o debate, exercer pressão para haver
uma mudança e continuar na vanguarda em termos de inovação e progresso
regulamentar, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a nossa especialização na
medição, monitorização e elaboração de relatórios sobre as nossas emissões e
contribuindo activamente para a evolução das normas UE e ISO.

Tomar medidas urgentes para combater as
alterações climáticas e os seus impactos

Juntamente com as nossas unidades de negócio e a equipa do Pacto Global,
definimos como prioridade os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU mais relevantes para a nossa empresa e em relação aos quais
podemos ter um maior impacto. Nos nossos esforços para cumprir estes
objectivos, trabalhamos com vários parceiros, tanto públicos como privados,
ao partilhar os nossos conhecimentos, competências e especialização para a
mudança ser duradoura.

Reforçar os meios de implementação
e revitalizar a parceria global para um
desenvolvimento sustentável

Com uma actividade centrada nos transportes, o DPDgroup tem um papel
importante a desempenhar na transição para baixas emissões de carbono,
enquanto interveniente no esforço global para impedir que as temperaturas
ultrapassem em mais de 1,5 ºC os níveis pré-industriais.

A colaboração é fundamental para permitir que todos os países cumpram os
ODS da ONU. As empresas, incluindo o DPDgroup, podem dar um importante
contributo para reforçar as parcerias existentes e criar novas parcerias para uma
acção colectiva.

...temos por objectivo incluir planos para prevenir as alterações climáticas em
todos os aspectos do nosso trabalho.

... temos por objectivo trabalhar com vários parceiros, tanto públicos como
privados, ao partilhar os nossos conhecimentos, competências e especialização
para criar um impacto positivo e ajudar a atingir os ODS.

• Medimos: a nossa pegada de carbono total para informar o departamento de
gestão de riscos climáticos
• Obtivemos: 62%† de electricidade proveniente de fontes renováveis

• Encorajámos a parceria público-privada: com a abordagem do nosso programa
de monitorização da qualidade do ar, para combater a poluição atmosférica

• Reduzimos as emissões de gases com efeito de estufa por encomenda em
19%†: com soluções de transporte inovadoras (em 2020 vs. 2013)
• Compensámos 1.046.184 tCO2e† em 2020 em relação às emissões de 2019, ao
investir em projectos de energias limpas
• Evitámos 1.143 toneladas de CO2: através do nosso Fundo de Carbono, que
financiou 20 projectos de redução de carbono, no valor de 2 milhões de euros,
em 19 unidades de negócio

• Trabalhámos com 16 startups: para aumentar a inovação em tópicos-chave de
sustentabilidade

• Apoiámos mais de 450 iniciativas comunitárias em 19 países
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Escutamos as nossas
partes interessadas
Com mais de 48.000 colaboradores e um total de 97.000 especialistas em
entregas, milhões de destinatários, milhares de clientes e fornecedores,
bem como centenas de parceiros estratégicos, o envolvimento das partes
interessadas é primordial para o DPDgroup. O respeito por todos aqueles
com quem lidamos é um valor essencial, e acreditamos que a confiança é
impulsionada pela forma como ouvimos as suas necessidades e lhes damos
resposta. Uma forte relação com todos os nossos associados garante o
sucesso da nossa empresa a longo prazo.
Envolvemo-nos com as nossas
principais partes interessadas, os nossos
colaboradores, através de uma série de
fóruns, incluindo o envolvimento, formação
e desenvolvimento de colaboradores e
inquéritos.
Quanto aos nossos clientes, desenvolvemos
um barómetro relativo ao comércio
electrónico. Participamos em redes da
indústria e respondemos proactivamente às
agências de classificação de sustentabilidade,
incluindo a EcoVadis e, através da nossa
empresa-mãe, o Le Groupe La Poste, o
Carbon Disclosure Project (CDP).
Criamos valor para as nossas partes
interessadas de inúmeras maneiras, incluindo
no nosso compromisso de apoio aos ODS.
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Escutamos os
nossos
colaboradores
De dois em dois anos, realizamos um inquérito
de opinião junto dos colaboradores, a fim
de fazer uma avaliação e, posteriormente,
abordar quaisquer preocupações. Este
ano, contámos com a participação de um
total de 19 unidades de negócio e 14.000
colaboradores (um aumento de 30% vs.
2018 e 55% vs. 2016). Um dos desafios que
impusemos a nós mesmos em 2019 foi
responder ao feedback proveniente das
estações e das nossas equipas de logística
rodoviária, com o intuito de repensar o papel
dos condutores. O nosso plano era passar de
um papel em que se lhes exigia a separação e
entrega das encomendas para um papel em
que as duas funções ficassem claramente
separadas. A pandemia impediu-nos de o
concretizar, mas estamos determinados a
abordar esse assunto em 2021.

Escutamos os nossos
destinatários e clientes
O comércio electrónico foi dos poucos sectores
afortunados a desenvolver uma dinâmica positiva
em 2020, no contexto da pandemia da COVID-19.
Segundo o nosso estudo Barómetro E-shopper
2020, os consumidores de todo o lado estão
activamente à procura de produtos e empresas
mais responsáveis do ponto de vista ambiental.
Este pode ser o factor decisivo na escolha de um
produto em detrimento de outro. Ao partilhar
gratuitamente os resultados do nosso estudo
com empresas de toda a Europa, aumentamos
o nível de sensibilização. Ao disponibilizar
ainda mais as nossas soluções de entrega mais
ecológicas, ajudamos as grandes e pequenas
empresas a escolherem um comércio

electrónico mais sustentável para todos.
Para muitos consumidores, a indisponibilidade
de estabelecimentos tradicionais devido ao
encerramento forçado levou-os a reavaliarem os
seus hábitos de compra e o impacto ambiental.
O resultado foi uma maior consciência ecológica
em termos de saúde, segurança dos produtos,
resíduos alimentares e acção climática. Este
crescente consumismo consciente em que nos
tínhamos focado no nosso Barómetro E-shopper
2019 traduziu-se num forte crescimento do
mercado de segunda mão, numa maior procura
de opções de entrega mais sustentáveis e numa
maior atenção à reciclabilidade dos produtos.

70%

dos e-shoppers comuns europeus consideram que as marcas e
as empresas têm de ser ambientalmente responsáveis.

52%

dos e-shoppers eco-selectivos gostariam de conhecer a
empresa de entregas no momento da compra.

63%

dizem que se certificam de que compram produtos ecológicos,
sempre que possível.

52%

dos e-shoppers eco-selectivos estão dispostos a pagar um preço
mais elevado por produtos e serviços que respeitem o ambiente.
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Classificações de Sustentabilidade
Em Janeiro de 2020, a EcoVadis atribuiu ao DPDgroup a classificação
"Gold" em termos de sustentabilidade, com uma pontuação de
(68/100), colocando-nos entre os primeiros 6% das empresas de
transporte de carga multimodal, encomendas e correio avaliadas.
Das mais de 60.000 empresas avaliadas em todo o mundo, com uma
pontuação de (78/100), a EcoVadis também atribuiu ao Le Groupe La
Poste a medalha "Platinum", um novo prémio para as empresas mais
empenhadas e eficazes no que à sustentabilidade diz respeito.

O Le Groupe La Poste recebeu uma pontuação A- do Carbon
Disclosure Project (CDP), em Janeiro de 2020, reflectindo o elevado
nível de gestão ambiental do Grupo nos sectores dos transportes,
banca e seguros.

Importância da materialidade
Somos orientados pela abordagem adoptada
pela nossa empresa-mãe, o Le Groupe La Poste,
que leva a cabo avaliações de materialidade
tendo em vista a sua responsabilidade ao longo
de toda a cadeia de valor.
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O nosso programa
A abrir caminho para uma empresa mais sustentável,
DrivingChangeTM é o programa de sustentabilidade do
DPDgroup – um programa inerente a quem somos e à
forma como operamos
De acordo com a estratégia do Le Groupe La Poste, o
nosso accionista, a nossa estratégia de desenvolvimento
sustentável centra-se nas áreas em que podemos fazer a
maior diferença. No DPDgroup, definimos limites de entrega
e incutimos inspiração, inovação e acção a cada uma das
nossas iniciativas, para benefício de todo o ecossistema. Isto
engloba todos os pilares do nosso programa: Compromisso
de neutralidade de carbono, Entregas urbanas eficientes,
Empreendedorismo inovador, Comunidades mais próximas
e Empregador de excelência.
Actualmente, a sustentabilidade é um princípio empresarial
fundamental, e estas ambições são parte integrante de quem
somos e da forma como operamos. No entanto, é fácil ficar
demasiado concentrado em nomes de programas impressionantes.
Enquanto planeamos os próximos anos e nos tornamos o
interveniente de referência internacional em termos de entregas
sustentáveis até 2030, estamos a adoptar uma abordagem mais
holística. Tal resume-se a três coisas muito simples: as nossas
pessoas, o nosso planeta e as nossas comunidades. Porque, onde
quer que as suas encomendas sejam entregues, partilhamos todos
a mesma morada.

Compromisso de
neutralidade de
carbono
Tornar todas as encomendas que
entregamos neutras em carbono,
para todos os clientes, sem custos
adicionais.

Entregas urbanas
eficientes
Melhorar a qualidade de vida
quotidiana nas áreas urbanas
através da oferta de uma maior
variedade de opções de entrega e reduzir, ao mesmo tempo,
o nosso impacto ambiental.

Empregador
de excelência

Comunidades mais
próximas
Unir as pessoas para apoiar e reforçar
as nossas comunidades mais
próximas.

Empreendedorismo
inovador
Partilhar a nossa especialização
e espírito empreendedor para
ajudar os empresários locais a
prosperar.

Proporcionar um local de trabalho seguro, respeitoso e ético a todos os nossos colaboradores,
parceiros e recrutas da iniciativa "Novos Talentos".
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Empregador de excelência / Comunidades mais próximas / Empreendedorismo inovador

As nossas pessoas
Com uma equipa de mais de 97.000 especialistas em entregas,
o DPDgroup é uma empresa construída com base na
premissa "pessoas a fazerem entregas a pessoas". Para que tal
aconteça, colocamos a nossa força de trabalho em primeiro
lugar. Apoiamo-la. Promovemos a sua saúde e bem-estar.
Defendemos as suas ambições. Porque, quando os nossos
funcionários estão no seu melhor, todos os aspectos da nossa
empresa se tornam ainda melhores.

Ambição
Ser um "Empregador de excelência", ao proporcionar um
local de trabalho ético a toda a nossa força de trabalho,
incluindo os nossos recrutas da iniciativa "Novos Talentos",
e ser conhecido por um espírito empresarial que incentiva a
inovação dos colaboradores.
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“No ano
passado, fomos
confrontados com
muitos desafios
relacionados
com a sensação
de segurança na vida privada e
profissional. Ganhar o certificado
"Great Place to Work" confirma que
conseguimos criar e manter um
ambiente amigável e envolvente,
mesmo em condições tão difíceis
como a crise sanitária global.”

Marta Westrych-Andrzejczyk,
Directora de RH na DPD Polónia

Horas de
formação
em saúde e
segurança (vs

Taxa de
rotatividade
de pessoal
(vs. 16% em 2016)

48.847 em 2019)

74.675
Número total
de horas de
formação
disponibilizado
(vs. 42,807 em 2016)

286.876

100%

14%
Colaboradores
satisfeitos com
o seu ambiente
de trabalho

80%

das unidades
de negócio
implementaram
o nosso Código
de Conduta

Colaboradores
optimistas
quanto ao
futuro do
DPDgroup

75%
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Colocar a saúde e segurança dos
nossos colaboradores em primeiro lugar
Com tarefas como o levantamento de cargas pesadas e a condução
em estradas movimentadas, a entrega de encomendas apresenta
desafios inerentes. É por isso que, no DPDgroup, a saúde e segurança
das nossas pessoas são primordiais. As nossas normas de segurança
rigorosas são inigualáveis e, em todas as nossas unidades de negócio
e filiais, protegemos a nossa força de trabalho com um programa de
formação qualitativa. Em 2020, apesar da COVID-19,
disponibilizámos mais de 74.675 horas de formação em
saúde e segurança dos colaboradores, um aumento
considerável em relação a 2016: +109%, face a
35.670 horas. Ao dar-lhes as ferramentas para
avaliarem melhor os riscos de segurança
nas suas funções, assistimos a uma
diminuição nos dias de trabalho
perdidos por incidentes
em contexto laboral
desde 2016, de
0,44% para
0,34%.
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DPD países Bálticos / Vacina contra a gripe gratuita e voluntária
Em todas as operações da DPD países Bálticos, qualquer colaborador que queira
pode beneficiar anualmente de uma vacina contra a gripe de forma gratuita.

SEUR / Nova plataforma de saúde e bem-estar
A SEUR lançou um novo programa de bem-estar dos colaboradores em 2020,
que combina conteúdo agradável, incluindo concursos de receitas e desafios
desportivos, com benefícios práticos, tais como vacinas contra a gripe.

DPD Irlanda / Programa de reabilitação de colaboradores
Garantir o bem-estar dos colaboradores cuja saúde tenha sido afectada
pelo seu trabalho é de primordial importância. Consequentemente, a DPD
Irlanda nomeou a HCML, uma empresa especializada nesta área, para criar
um programa de reabilitação de colaboradores. Ajudá-los a recuperarem a
forma física o mais depressa possível não é apenas o melhor resultado para
os colaboradores, mas também reduz os pedidos de indemnização por danos
pessoais e os custos.

DPD Países Baixos / Contexto de gestão de segurança
Durante o ano de 2020, a DPD Países Baixos mostrou o seu compromisso
com a segurança do pessoal com
uma série de medidas-chave nas
áreas de saúde e segurança. Estas
incluem um plano nacional de
segurança e procedimentos de
investigação de incidentes, bem
como iniciativas imaginativas,
tal como testar o uso de
exoesqueletos. Trata-se de "fatos"
mecânicos que aumentam a força e
flexibilidade do utilizador e ajudam a
minimizar o risco de lesões.

Protegemos a nossa
equipa em resposta à
COVID-19
Em 2020, devido às pressões da COVID-19,
colocar as nossas pessoas em primeiro lugar
tornou-se mais importante do que nunca. Para
proteger as nossas pessoas, acompanhámos
e seguimos de perto as orientações da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e das
autoridades nacionais, procedendo aos ajustes
adequados à nossa organização e aos horários
de trabalho, a fim de garantir condições de
trabalho seguras e viáveis.
Quando o confinamento se disseminou pela Europa, as
nossas entregas tornaram-se a linha da vida que manteve
o mundo das pessoas a girar. Em cada unidade de negócio,
o DPDgroup estava mais atarefado do que nunca. Na
qualidade de trabalhadores essenciais, a nossa força de
trabalho superou e muito as expectativas em termos de
entregas, ao respeitar diariamente os nossos valores.

Estas medidas incluíram:
• Comunicação abrangente e formação de pessoal
sobre a importância do protocolo de higiene
básica, com especial ênfase na higiene das mãos,
conforme recomendado pela OMS
• Disponibilização de EPI a todos os membros
da equipa, incluindo máscaras faciais e gel
hidroalcoólico obrigatórios para todos os
colaboradores, trabalhadores temporários e
subcontratos
• Primeira empresa de entregas a implementar
processos de entrega sem contacto
• Definição de medidas de distanciamento social e
possibilidade de turnos ajustados
• Teletrabalho para pessoal administrativo
• Uma política clara de proibição de viagens
para todas as nossas pessoas, de acordo com
as orientações mais recentes estipuladas pelas
autoridades locais/nacionais
• Implementação de processos de recolha e
entrega específicos a nível local, a fim de reflectir
os regulamentos e restrições nacionais/locais
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O empoderamento dos colaboradores é um
elemento fundamental da nossa empresa
O nosso programa ADN, que visa o empoderamento dos colaboradores, foi concebido
para apoiar cada unidade de negócio no envolvimento da sua força de trabalho,
colaboradores e subcontratos, através de uma liderança sólida e uma visão partilhada. Um
plano de comunicação dedicado garante a todos os membros da equipa um profundo
entendimento da visão, missão e valores do DPDgroup. Posteriormente, estes são
perfeitamente integrados em todos os aspectos do trabalho diário. O resultado é uma
cultura de trabalho coesa, onde todas as contribuições são valorizadas e toda a nossa força
de trabalho compreende o que pode fazer para contribuir positivamente para a empresa.

DPD Polónia
Academia de Talentos identifica ideias vencedoras

SEUR
Melhoria das competências e aumento da eficiência

DPD países Bálticos
Ideias inteligentes do Bright Minds

Com o objectivo de incentivar o pensamento inovador
e novas iniciativas, a Academia de Talentos da DPD
Polónia é um programa de 1,5 anos que combina
mentoria, workshops e grupos de projecto. Uma
das suas ideias mais recentes foi o Eco Filler (Eko
Wypełnicz), que recicla os materiais de rotulagem em
excesso provenientes das estações para embalar as
caixas de encomendas e proteger o seu conteúdo.

A Escuela de Operaciones é uma academia que oferece
aos colaboradores a oportunidade de melhorarem os
níveis de competências e aprenderem novas teorias
empresariais, tal como a gestão lean. Em 2020,
participaram no programa mais de 850 colaboradores,
divididos em 25 equipas. Como benefício adicional,
a sua participação dá origem a melhorias do
profissionalismo e eficiência globais da SEUR.

A DPD países Bálticos recorreu ao seu pessoal
talentoso para obter ideias inteligentes sobre como
trabalhar de forma mais eficiente e oferecer um
melhor serviço aos clientes. O concurso Bright Minds
convida à participação de todos os membros da
empresa. O autor da melhor ideia do ano integrará
imediatamente o passeio anual da empresa para os
principais colaboradores.
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Incentivar a inovação junto
dos colaboradores
No DPDgroup, acreditamos que uma empresa é tão forte como
as suas pessoas. É esse o motivo subjacente à criação dos
nossos Prémios de Qualidade e Gestão, que visam demonstrar
e, posteriormente, replicar as práticas de inovação em todas as
unidades de negócio. Os colaboradores são convidados a partilhar
ideias inovadoras para melhorar a forma como operamos.
DPD Alemanha / Desbloquear a inovação
O Innovation Challenge da DPD Alemanha é uma busca de ideias com o
objectivo de tornar a empresa ainda mais bem-sucedida. Uma equipa de
gestão sénior analisou 128 sugestões submetidas pelo pessoal e seleccionou
as três mais impressionantes e inovadoras. Os vencedores receberam
um troféu e um prémio em dinheiro na Convenção de Gestão Alemã, em
Hamburgo, em Fevereiro de 2020.

Fazer com que os subcontratos
se sintam parte da equipa
No DPDgroup, o empenho dos nossos condutores em prestar
um serviço de elevada qualidade é essencial para a continuação
do nosso sucesso. Daí estarmos empenhados em criar relações
positivas e mutuamente benéficas com os nossos subcontratos.
Apoiamo-los na criação das suas próprias empresas, ao comprar veículos
limpos e oferecer a flexibilidade necessária para alterar o seu tipo de contrato.
Temos por objectivo ser um parceiro de excelência para os subcontratos, ao
ultrapassar a conformidade para nos tornarmos um agente impulsionador do seu
desenvolvimento.

DPD Croácia / Refeições ligeiras e sorrisos
Tendo presente que os pequenos gestos podem ter um grande impacto, a
DPD Croácia disponibilizou aos estafetas uma variedade de refeições ligeiras e
bebidas antes de estes começarem a trabalhar. Estas incluíram sandes, sumos,
refeições ligeiras saudáveis e gelados no Verão. Sem a possibilidade de realizar
iniciativas de formação de equipas em 2020, estes presentes dados ao pessoal
foram uma maneira de agradecer o seu empenho e trabalho árduo.

DPD Eslovénia / Dar energia às nossas pessoas
Na Eslovénia, a DPD ajudou a manter os níveis de energia dos estafetas em alta,
ao disponibilizar pequenos-almoços de sandes e croissants antes de estes se
fazerem à estrada. Donuts e chá nos dias frios de Inverno ou gelados durante
o Verão colocaram um sorriso no rosto de toda a gente. Tal como o fizeram
os presentes aos estafetas e seus filhos, quando não foi possível organizar um
encontro entre o pessoal.
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Atrair pessoas talentosas
e motivá-las
No DPDgroup, identificamos talentos em cada uma das pessoas que
constituem a nossa força de trabalho. O empoderamento do nosso
pessoal é fundamental, pelo que nos esforçamos por oferecer a
melhor experiência no DPDgroup. Como tal, apoiamos o crescimento
profissional dos nossos colaboradores através de formação – 286.876
horas de formação em 2020 vs. 42.807 em 2016 – e oportunidades
de mobilidade interna, ao proporcionar uma variedade de percursos
profissionais. Posteriormente, é uma questão de se fazer um
esforço extra. Bem-estar, iniciativas criativas de envolvimento dos
colaboradores, oportunidades únicas de desenvolvimento pessoal
e gestos casuais de amabilidade que mostram que realmente nos
preocupamos. Estas práticas permitem-nos manter um elevado
nível de compromisso. Durante o ano, a nossa taxa de rotatividade de
pessoal desceu de 16% para 14%.
DPD Portugal / ‘Post A Goal’
O "Post A Goal" melhora a eficiência do pessoal com técnicas de gamificação,
tal como a "Predict League", que classifica os ODPs de acordo com a precisão dos
seus prazos de entrega previstos.

DPD Suiça / Agradecer ao pessoal
Uma vez que a retenção de pessoal de elevada qualidade é muito importante,
a DPD Suíça organiza a iniciativa "Novos Talentos", a fim de apoiar os
funcionários. Para além de terem acesso a um Programa de Feedback e
Objectivos contínuo, os colaboradores recebem presentes em ocasiões
especiais, tais como aniversários e quando se tornam pais. Os colaboradores
que abandonam a empresa podem, ainda assim, registar-se para ter
conhecimento de futuras oportunidades que os possam atrair
de volta.
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DPD Irlanda /
Apoiar a educação
Tendo em conta que a sede da DPD
se situa em Athlone, a cidade mais
central da Irlanda, a colaboração com
o Instituto de Tecnologia de Athlone
era um passo natural. Além de ajudar
a faculdade a desenvolver módulos e
cursos relevantes para as necessidades
das empresas, os colaboradores da
DPD Irlanda estão a melhorar as suas
competências ao participar em cursos gratuitos e parcialmente financiados.

Chronopost / Parceria com a GESAT
A Chronopost tem uma parceria com a GESAT, a rede nacional francesa de
colaboradores portadores de deficiência, para identificar fornecedores que
empregam activamente pessoas portadoras de deficiência.

SEUR / Trabalhar com a Fundação ONCE
A SEUR assinou um acordo com a Fundação ONCE para ajudar a desbloquear
oportunidades dirigidas a pessoas portadoras de deficiência. Ao reconhecer
que trabalhar num ambiente diversificado enriquece todos os envolvidos,
o acordo visa aumentar a participação, ao melhorar a acessibilidade –
particularmente, o acesso à tecnologia – através da criação de edifícios,
serviços e espaços virtuais.

DPD Eslovénia / Fortalecer o espírito de empresa
A DPD Eslovénia apoia o pessoal em tudo, desde presentes de primeiro dia na
escola para os filhos dos colaboradores até um prémio "Espírito de Empresa",
atribuído àqueles que mais contribuem para o ambiente de trabalho.

Inclusão e diversidade
Promover oportunidades de emprego significativas
para todos
O nosso local de trabalho acolhe toda a gente. Esforçamo-nos
por proteger os direitos humanos da nossa força de trabalho
e de todos aqueles que estão envolvidos na nossa cadeia de
abastecimento. Cumprimos os Princípios Fundamentais da
Organização Internacional do Trabalho sobre os Direitos no
Trabalho, bem como os Princípios Orientadores das Nações Unidas
sobre Empresas e Direitos Humanos. Em toda a nossa rede, as
unidades de negócio encontram-se a implementar iniciativas que
visam promover a inclusão e a diversidade de inúmeras formas.

DPD Bélgica / Integrar os requerentes de asilo
Ao reconhecer os inúmeros desafios enfrentados pelos requerentes de asilo,
a DPD Bélgica está a trabalhar com a Randstad, uma das principais agências
de recrutamento do mundo, a fim de oferecer empregos nas suas estações
de Mechelen e Kortrijk. Ter um emprego estável após passar por traumas e
perturbações é um passo vital para ajudar as pessoas a adaptarem-se a viver
em novos ambientes.

DPD Irlanda / Apoio e inclusão de pessoal
Para incentivar uma maior diversidade,
inclusividade e aprendizagem ao
longo da vida, a DPD Irlanda está
promover uma série de iniciativas
valiosas. Estas incluem o recrutamento
de mais mulheres condutoras para
alcançar um melhor equilíbrio de
género, disponibilizar aulas de inglês
para colaboradores não nacionais e
formação em competências digitais para
colaboradores, em particular, com uma
idade superior a 35 anos.

a
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Com uma equipa
de mais de 97.000
especialistas em
entregas, o DPDgroup é
uma empresa construída
com base na premissa
‘pessoas que entregam
a outras pessoas’.
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Entregas urbanas eficientes / Compromisso de neutralidade de carbono

O nosso planeta
Em todo o mundo, as comunidades e empresas estão
sensibilizadas para o impacto das alterações climáticas e a
importância de actuar em conjunto para um mundo melhor. O
compradores preocupam-se. Os nossos clientes preocupam-se. E
o DPDgroup preocupa-se. Na qualidade de empresa de entregas,
fazemos parte do problema, mas também estamos numa posição
única para influenciar a mudança.
Temos noção daquilo que representa o objectivo da União
Europeia (UE) para 2050, quanto a reduzir em 90% as emissões dos
transportes. É um desafio considerável para todas as empresas
de entregas. Embora não possamos fazer isto sozinhos, tendo
em vista o propósito do DPDgroup, é fundamental melhorar
a qualidade de vida dos e-shoppers, clientes e colaboradores.
Porque, onde quer que viva, trabalhe ou as suas encomendas sejam
entregues, partilhamos todos a mesma morada.

Ambição
Embora o DPDgroup tenha lançado o seu compromisso de
neutralidade de carbono em 2012 e, desde então, tenha liderado o
caminho, ao realizar a entrega de 7,7 mil milhões de encomendas
neutras em carbono, estamos, agora, a subir a fasquia. Vamos alinhar
o nosso objectivo de redução de gases com efeito de estufa com
o nível de ambição exigido pela ciência climática, a fim de cumprir
os objectivos do Acordo de Paris. Além disso, estamos activamente
empenhados em melhorar a qualidade de vida urbana ao combater
a poluição atmosférica, tanto através da nossa implementação de
veículos de baixas emissões em cidades por toda a Europa, como
através do nosso programa de monitorização da qualidade do ar.
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Toneladas de
NOx emitidas

62%



Emissões
de CO2 por
encomenda

Veículos
alternativos*
(vs. 900+ em 2019)

(kgCO2e/encomenda◊
-18.8% vs. 2013
-5.7% vs. 2019)

0.786



>2.000

da nossa
electricidade
consumida
tem origem
em fontes
renováveis (vs.
24% em 2017)

5 grandes
cidades
europeias já
envolvidas
no nosso
programa de
monitorização
da qualidade
do ar

2.665
Toneladas de
PM emitidas
(incluindo 56% de PM2.5)

232

Km percorridos
por frota
alternativa de
recolha e entrega

>40M



Compensação
de TCO2e em
2020

1.528M



*A nossa frota alternativa é composta por veículos de zero e baixas emissões, que incluem veículos eléctricos, veículos a gás natural e bicicletas. Excluindo a BRT.
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“Não estamos apenas a
substituir veículos a gasóleo
por uma gama de veículos
alternativos. Estamos a ajustar
igualmente os nossos processos
e infra-estruturas. Isso deixame ainda mais satisfeito, ao
ver que as reacções iniciais
recebidas pelo pessoal de
entregas relativamente
aos veículos eléctricos são
realmente positivas.”
Marc Frank
Estratégia e Inovação,
DPD Suíça
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Definir objectivos

Emissões de gases com efeito de estufa por encomenda
(KgCO2e / encomenda)

Embora desafiante, em linha com a liderança da nossa empresamãe, o Le Groupe La Poste, o DPDgroup está a trabalhar para a
iniciativa Science Based Target (SBTi) – uma iniciativa conjunta do
Carbon Disclosure Project (CDP), o Pacto Global da ONU, o World
Resources Institute (WRI) e o WWF. Acreditamos que a SBTi pode
ajudar o DPDgroup e o sector de entregas a definirem objectivos
claros em termos de redução de emissões de CO2 com base na
ciência climática. Isto é importante para nós e é nossa ambição
fazer parte da dinâmica do Acordo de Paris, com o intuito de limitar
o aumento da temperatura até 2 °C.
O nosso programa de monitorização da qualidade do ar destacou ainda a
importância de definir um objectivo de redução das nossas emissões de poluentes
atmosféricos. Isto é algo que iremos atingir em 2021.

Emissões de gases com efeito de estufa em 2020, divididas por
fonte

38%

Recolha e entrega

49%

5%

Ligações

Transporte
Aéreo

5%

Edifícios

3%

Outros*

1
0.95

.97
.92

0.90

.91
.87

0.85

.86
.82

0.8

.83
.78

0.75

13
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20
20

Medição de emissões
No DPDgroup, podemos controlar e controlamos o que
gerimos dentro das nossas próprias operações e frota. No
entanto, reconhecemos que não podemos enfrentar sozinhos
as complexidades de toda a cadeia de abastecimento. É por
isso que também colaboramos com os nossos subcontratos e
parceiros de transporte para medir as nossas emissões Âmbito 3.
Para medir as emissões de carbono do DPDgroup, utilizamos uma ferramenta interna
de elaboração de relatórios, RESPIRE, para recolher dados do consumo energético
relacionado com o transporte, as estações e os centros nas 20 filiais integralmente
detidas pelo DPDgroup. Esta ferramenta está em sintonia com as normas
internacionais, nomeadamente, a norma ISO 14064, a norma europeia EN 16258,
a norma francesa BEGES e o nosso protocolo interno, os dados sendo auditados
externamente a fim de assegurar a sua exactidão. Este conhecimento permite-nos
ter uma compreensão profunda do nosso impacto de carbono ao longo da nossa
cadeia de valor. Este ano, o DPDgroup está a elaborar relatórios sobre as emissões de
gases com efeito de estufa em 20 das nossas unidades de negócio.
*Inclui papel, embalagem, automóveis da empresa e carga no local
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Mais ecológico e limpo
Em 2020, teve lugar a implementação da nossa nova
imagem de veículos de zero e baixas emissões. Em 2.077
veículos de 16 países, assinalámos orgulhosamente o
nosso sincero compromisso com uma frota mais verde e
limpa. Adicionámos 1.163 novos veículos de zero e baixas
emissões à nossa frota na Europa e vamos intensificar,
nos próximos anos, a nossa implementação de todos os
veículos eléctricos em toda a nossa rede.
O nosso ambicioso plano verde para 2025 visa disponibilizar às 225
maiores cidades da Europa soluções de entrega de baixas emissões.
Queremos igualmente reduzir a nossa pegada ambiental global
através dos nossos planos de descarbonização de forma holística.
Para além do nosso roteiro verde last mile, a nossa estratégia de
redução de gases com efeito de estufa para 2025 inclui rotas de
transporte eficientes e inovadores, edifícios ambientalmente
responsáveis e uma contribuição activa para a economia circular.

DPD Reino Unido / Mudança para o eléctrico

Chronopost / Entrega verde em 17 grandes cidades

Com a aquisição de 100 carinhas eléctricas MAN eTGE,
a acrescentar aos seus 300 veículos eléctricos Nissan,
a DPD Reino Unido tem, actualmente, a maior frota de
carrinhas eléctricas do Reino Unido, com 3,5 toneladas.
Esta exibe ainda uma nova imagem, que proclama as suas
credenciais verdes. Ao mesmo tempo, os condutores
estão a ser ajudados com uma contribuição de 250 libras
para a instalação de pontos de carregamento domésticos.

Para ajudar a atingir a sua meta de realização de
entregas de baixas emissões a 17 cidades francesas, a
Chronopost investiu em 420 carrinhas Volkswagen
e-Crafter. Esta iniciativa teve início em Paris, onde se
efectuaram, desde Outubro de 2019, 100% de entregas
de baixas emissões, com recurso a uma variedade
de veículos. Estes incluem reboques de bicicletas
eléctricas inovadores, que podem transportar 250 kg.
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DPD República Checa /
Estação de Praga para e-bikes
A DPD República Checa está a apoiar
entusiasticamente uma estação de bicicletas
eléctricas de carga, num programa-piloto em Praga.
Situada na estação de metro de Florenc, esta conta
com uma kitchenette e chuveiros para os estafetas e
uma estação de carregamento universal.

Financiar a mudança
O nosso Fundo de Carbono, actualmente no seu quarto ano, foi
criado no sentido de incentivar e intensificar o investimento das
nossas filiais em iniciativas de redução de carbono, que terão um
grande impacto nos seus negócios. Em 2020, foram financiados
20 projectos em 19 unidades de negócio, num valor total
superior a 2 milhões de euros. Desde veículos novos, pontos de
carregamento eléctrico e iluminação LED até estações urbanas, o
resultado foram 1.143 toneladas de CO2e evitadas.

DPD Bélgica / Camiões chassis eléctricos
A entrega neutra em carbono não é só o que as pessoas vêem na estrada (last
mile), mas também a forma como trabalhamos, a forma como pensamos e
a forma como tratamos a sua encomenda. A DPD Belux aproveitou o Fundo
de Carbono para investir num camião chassis eléctrico. Com uma redução
de 100% nas emissões por ano e carregado por meio de painéis solares, é a
demonstração de que até as ferramentas mais pesadas se podem tornar mais
sustentáveis.
DPD Alemanha / Estação urbana e bicicletas de carga agora em Berlim
O distrito de Prenzlauer Berg, em Berlim, está actualmente a beneficiar da
chegada de uma estação urbana da
DPD equipada com duas bicicletas
eléctricas de carga para serviço pesado
e quatro bicicletas normais. Uma vez
que são entregues todas as manhãs
por uma carrinha eléctrica VW Crafter,
as 400 encomendas aqui tratadas
diariamente são entregues localmente
com zero emissões.

Noutras unidades de negócio...
Yurtiçi Kargo / Entrega com automóveis eléctricos
Em 2020, a Yurtiçi Kargo adquiriu 200 automóveis
para operações de entrega em áreas urbanas.
Stuart / Alterar o modelo
Em vez de utilizar carrinhas
nos centros movimentados
das cidades, a Stuart trabalhou
com a K-Ryole no sentido de
implementar 150 reboques
de bicicleta assistidos
electricamente. Para além de
serem mais sustentáveis, a sua
produtividade quase duplicou.
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Reduzir, reduzir e
reduzir ainda mais
A nossa frota de zero e baixas emissões representa
uma enorme parte dos nossos esforços em reduzir
a nossa pegada de carbono, embora não fiquemos
por aí. É por isso que também estamos a trabalhar
arduamente com o intuito de reduzir as emissões,
tanto para as nossas rotas de transporte como para
os edifícios.

Soluções mais inteligentes para as rotas de transporte
Reduzir a nossa pegada de carbono nas rotas de transporte consiste em aceitar
novas formas de fazer as coisas. Mudar da estrada para o caminho-de-ferro.
Reduzir o arrasto em trânsito. Reduzir o nosso nível de combustível através do
aumento da utilização de biocombustíveis. Inovar com camiões integralmente
eléctricos. Implementar reboques de dois andares e combinados longos de
alta capacidade. O sucesso passa por experimentar todas estas coisas, e é
exactamente isso que o DPDgroup está a fazer.

Percentagem de
reboques de alta
capacidade* na
frota de rotas de
transporte
(vs. 6% em 2017)
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• A DPD Suíça está a transportar pneus de automóveis pelo
caminho-de-ferro em vez da estrada, o que significa uma
poupança de dez viagens de camião por noite. Foi igualmente
pioneira na mudança para veículos pesados eléctricos,
com a aquisição de um camião Futuricum Logistics 18E
integralmente eléctrico. Prevê-se uma poupança de 72
toneladas de CO2 por ano.
• Ao adoptar extensões aerodinâmicas para cabinas que
melhoram o fluxo de ar sobre os veículos e reduzem o arrasto,
a DPD República Checa está a reduzir consideravelmente a
quantidade de combustível utilizada pela sua frota.

8%



• A DPD Reino Unido tem por objectivo reduzir em 15% a quantidade de carbono criada
nos seus combustíveis por meio da utilização de um processo de "floculação". Em termos
simples, envolve a redução da quantidade de sedimentos gerada e pode resultar em
poupanças até 15% em termos de quantidade de carbono criada.
*Estas incluem reboques de dois andares e combinados longos.

Ideias brilhantes para melhores edifícios
Em termos de estações e centros logísticos, o DPDgroup
encontra-se a trabalhar arduamente em toda a Europa com o
objectivo de reduzir igualmente os impactos ambientais. As luzes
LED utilizam menos 85% de electricidade do que a iluminação
tradicional, e os painéis solares proporcionam uma fonte
disponível de electricidade limpa. Utilizamos ainda electricidade
renovável, sempre que possível. Em 2020, representou 62,3%† do
nosso consumo e, até 2025, temos por objectivo aumentar esse
valor para 80%. No entanto, vamos ainda mais longe, ao abordar
igualmente a poluição sonora.
• A BRT instalou iluminação LED em 72 das suas estações, tal como a DPD Irlanda,
tanto na sua sede como no centro de distribuição.
• A Chronopost mudou 22 instalações para LED em 2020.
• No Reino Unido, foram instalados mais de 5.500 painéis solares independentes
nas instalações de Dagenham, Southampton, Hinckley e Oldbury da DPD,
produzindo vastas quantidades de energia. Em Oldbury, espera-se que 85% da
energia gerada pela nova matriz solar seja utilizada no local.
• Em Junho de 2020, a SEUR inaugurou o seu novo centro logístico de 37.000 m2
em Illescas, a sul de Madrid. Para além de iluminação LED, é igualmente alimentado
por painéis solares.
• O novo centro da DPD em Ruda Śląska, na Polónia, gera aproximadamente 50
KW de electricidade por meio de painéis solares, que alimentam as instalações
administrativas do local.
• Como exemplo da forma como o DPDgroup procura responder a preocupações
ambientais mais abrangentes, a DPD Suíça construiu um hangar de protecção
contra o ruído nas suas instalações de Buchs ZH. Com 3.448 m2 de área, o pavilhão
de protecção serve para reduzir activamente as emissões de ruído que surgem
tanto na separação das encomendas como na chegada e partida dos veículos.

Electricidade
consumida com
origem em fontes
renováveis
(vs. 24% em 2017)

62%
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Soluções de entrega mais inteligentes
Desde estações urbanas que tornam a entrega last mile
mais eficiente até pontos de recolha alternativos e lockers
automáticos para encomendas, juntamente com a expansão
dos nossos dois serviços característicos, estamos a
melhorar as nossas taxas de "primeira entrega" e a reduzir
consideravelmente as nossas emissões por encomenda.
O nosso serviço Predict dá aos clientes a oportunidade de seleccionarem
uma hora de entrega conveniente e ainda a oportunidade de definirem outra
data, caso surja algum imprevisto. Este ano, lançámos igualmente as nossas
Notificações Verdes através do Predict, em resposta a uma procura crescente
de um serviço mais inovador e sustentável. Permite aos clientes saberem se a
sua encomenda está a ser entregue por um veículo de zero ou baixas emissões.
As nossas Notificações Verdes encontram-se actualmente em vigor no Reino
Unido, França e Alemanha.
A nossa rede Pickup oferece aos clientes a oportunidade de recolher as suas
encomendas numa loja de encomendas perto de sua casa ou no local de
trabalho a que possam chegar facilmente a pé, de bicicleta ou de transporte
público. Com 58.000 pontos Pickup em 19 países da Europa, 95% das recolhas
situam-se a 15 minutos das casas dos destinatários.
Segundo um estudo de 2020*, que comparou estas soluções inteligentes de
entrega last mile com a entrega ao domicílio normal, o nosso serviço Predict
reduziu as emissões de gases com efeito de estufa por encomenda em 5%** e o
nosso serviço Pickup obteve reduções de 63%** por encomenda.

Noutras unidades de negócio...
Pickup - Participação no nosso programa de monitorização
da qualidade do ar em Paris, ao instalar 10 sensores em
empresas locais membros da rede Pickup. A sede de Pickup
em Saint Ouen, perto de Paris, mudou-se para um edifício com
certificação "Muito bom" da BREEAM, que incluía lugares de
estacionamento para carros eléctricos.

DPD países Bálticos / Crescimento da rede de lockers
Os lockers para encomendas facilitam o seu envio e recolha, uma vez
que não é necessário esperar por um estafeta. Temos vindo a aumentar
continuamente o número de cacifos para encomendas disponibilizados
aos clientes dos países Bálticos. Em 2020, foram acrescentadas 150 novas
unidades de cacifo na Lituânia, e surgiram 60 novas unidades na Estónia.

*Redução das emissões de gases com efeito de estufa observada na fase de entrega last mile B2C, em
comparação com a entrega ao domicílio normal.
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**As reduções são calculadas sem a inclusão de quaisquer emissões efectuadas pelo destinatário ao
recolher a sua encomenda.

DPD Irlanda /
Lançamento do "Green Last Mile"
Ao converter um autocarro de dois andares
numa estação móvel a partir da qual as
bicicletas eléctricas entregam embalagens
no seu destino final, a DPD Irlanda está a
descarbonizar a "milha final" em três cidades.
As carrinhas a gasóleo já não têm de percorrer
áreas densamente povoadas, o que resulta na
eliminação de 550 kg de emissões de CO2 todas
as semanas.

Completar o círculo –
reduzir, reutilizar, reciclar
A redução das nossas emissões por encomenda é o primeiro passo. Por
toda a Europa, também investimos em formas inteligentes de aceitar
uma economia mais circular. Desde a ajuda às empresas a recuperarem
e transportarem resíduos biológicos para compostagem e metanização
até à utilização de recursos, tais como as embalagens, de uma forma mais
sustentável. Em 2020, as nossas unidades de negócio apresentaram soluções
criativas, engenhosas e muito práticas para ajudar toda a rede a encontrar
maneiras melhores de fazer as coisas. Porque até um grande número de
pequenas mudanças pode fazer uma diferença realmente grande.
BRT / Compromisso total com a economia circular
A BRT está a fazer um esforço concertado no sentido
de minimizar a sua pegada de carbono. Em 2020,
foram reciclados 99% dos resíduos. Até à data,
as reduções na espessura do filme de plástico e
a utilização de envelopes, sacos, papel, pastas de
documentos e, inclusivamente, paletes reciclados e
recicláveis representaram uma poupança superior a
250 toneladas de CO2.

Noutras unidades de negócio...
Biocair / Embalagens em circuito fechado
A Biocair tem estado a trabalhar no sentido de promover a utilização
de embalagens reutilizáveis. Um sucesso recente foi um sistema
de embalagem de "circuito fechado" para um dos nossos maiores
clientes, o que nos permitiu utilizar e, posteriormente, reutilizar um
conjunto dedicado de embalagens para todos os envios entregues
numa área em particular.

DPD Reino Unido / A reciclagem impulsiona o Fundo
Ecológico

Chronopost / Recolha e redistribuição de
equipamento electrónico

O filme retráctil é um produto essencial no sector
logístico. Em 2020, a DPD Reino Unido teve
a brilhante ideia de extrair o máximo valor do
filme retráctil usado, ao vendê-lo a empresas de
reciclagem e revertendo as receitas para o Fundo
Ecológico da DPD.

Em Outubro de 2020, a Chronopost organizou a
recolha de resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos (REEE) a partir dos seus vários locais em
toda a França. Estes foram enviados para a Ateliers
du Bocage, uma organização que cria emprego nas
áreas de reciclagem e gestão de resíduos electrónicos
e oferece a indivíduos e ONG acesso a equipamento
informático.
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O nosso compromisso
contínuo de neutralidade de
carbono
Desde 2012, temos vindo a elevar os padrões da indústria, fazendo
com que cada encomenda que entregamos seja neutra em carbono,
sem custos adicionais para os nossos clientes. Para tal, medimos
e reduzimos a nossa pegada de CO2 e, depois, neutralizamos
voluntariamente as nossas restantes emissões através do
investimento em compensações de carbono. A actividade de
compensação de carbono do DPDgroup é voluntária, não isenta de
impostos, e não temos investimentos de capital nos projectos que
apoiamos.
No primeiro ano do nosso novo programa trienal de compensação de carbono,
em parceria com a CO2logic, especialista em neutralidade de carbono,
concentrámo-nos em dois projectos de produção de energia limpa. Ambos
têm a verificação rigorosa Verified Carbon Standard. O primeiro situa-se na
Índia, onde apoiamos financeiramente 718 turbinas eólicas, que fornecem
electricidade verde a 751.126 indianos.
O segundo, no Brasil, apoia financeiramente 10 turbinas a biogás para capturar
metano de resíduos despejados em aterros, fornecendo electricidade
verde a 27.347 brasileiros. Ambos os projectos visam igualmente melhorar
a vida das comunidades locais através da educação, conservação hídrica e
desenvolvimento de competências.

Turbinas
eólicas
financiadas na
Índia

Indianos que
usufruem de
electricidade
verde

718 751.126
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Os números referem-se a
projectos de energia limpa
financiados com o intuito
de compensar as emissões
de 2019.

Turbinas
a biogás
financiadas no
Brasil

Brasileiros que
usufruem de
electricidade
verde

10

27.347

Uma lufada de ar fresco
No DPDgroup, temos uma abordagem pró-activa em relação à
sustentabilidade. Com 30% da poluição atmosférica urbana gerada
pela logística urbana, temos um papel essencial a desempenhar
para tornar as cidades mais respiráveis.
Em 2019, lançámos um programa europeu de monitorização da qualidade do ar
que mede as partículas finas (PM2,5) ao equipar os nossos veículos de entrega,
estações urbanas e pontos Pickup com sensores laser Pollutrack. Inicialmente
testado em Paris, Madrid e Lisboa, apresentou uma medida em tempo real
dos níveis de poluição PM2,5. Desde então, a iniciativa foi alargada a mais duas
cidades europeias: Londres e Roterdão.
A iniciativa dá aos cidadãos a possibilidade de acederem a um diagnóstico de
qualidade do ar à sua porta e dá aos funcionários municipais a oportunidade
de resolverem eficazmente os seus problemas de qualidade do ar, ao tomar
decisões baseadas em dados sobre a forma de implementar planos de mitigação
e novas regras de trânsito.
A nossa ambição é alargar a iniciativa a 20 cidades-chave em toda a Europa, em
2021. Acreditamos que é um óptimo exemplo do bem que pode resultar da
utilização da nossa rede em benefício das cidades e dos cidadãos.
DPD Portugal / Monitorizar e melhorar a qualidade do ar em Lisboa
Em 2020, a DPD Portugal instalou "City Trees" como forma de promover
a sensibilização sobre o nosso programa de monitorização da qualidade
do ar, que tem vindo a disponibilizar dados em tempo real sobre os níveis
de poluição atmosférica PM2,5 na cidade desde 2019. Além de criarem
um ponto focal para a iniciativa, estas estruturas de madeira incorporam
musgos que limpam o ar e produzem oxigénio para um máximo de 7.000
pessoas por hora.
DPD Irlanda / Parceria para monitorizar o ar de Dublin
Como parte de uma iniciativa de 20 cidades para monitorizar a qualidade
do ar, a DPD Irlanda está a colaborar com a Câmara Municipal de Dublin,
a Agência de Protecção Ambiental da Irlanda e as universidades e escolas
locais. Isto resultará na instalação de 100 sensores móveis de qualidade do
ar e 20 sensores fixos em carrinhas e edifícios na capital da Irlanda.

“Esta iniciativa é realmente útil para a nossa cidade.
É um projecto decisivo, uma vez que nos permite
obter dados-chave adicionais e identificar áreas
verdes e pontos críticos na cidade. Graças à nossa
colaboração bem-sucedida com o DPDgroup,
somos capazes de melhorar a qualidade do ar na
cidade e ter, deste modo, um impacto positivo na
saúde dos nossos cidadãos.”
Miguel Gaspar,
Vereador, cidade de Lisboa
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Toneladas de
NOx emitidas

Toneladas de
PM emitidas
(incluindo 56% de PM2.5)

2.665
Veículos
comerciais
ligeiros Euro 6
na frota

232
Veículos
pesados Euro 6
na frota
(vs. 60% em 2019)

(vs. 48% em 2019)

58,6%

69,5%

O ar mais limpo começa com
uma frota mais verde
A nossa frota é responsável pela grande maioria das nossas emissões
de poluentes atmosféricos. Os mais nocivos destes poluentes para
a saúde das pessoas são o material particulado (PM) e o óxido de
azoto (NOx). Estes poluentes são principalmente emitidos pelos
transportes. É por isso que o DPDgroup definiu como prioridade a
sua redução e está a trabalhar arduamente no sentido de melhorar
a sua frota, ao substituir os veículos de entrega a gasóleo e gasolina
por novas opções e alternativas de emissões mais baixas, tais como
veículos eléctricos, veículos a gás natural e bicicletas. Estas acções
reduzem a poluição e melhoram a qualidade de vida.

Medir com exactidão os nossos
poluentes atmosféricos
Em 2019, o DPDgroup encomendou uma análise independente dos poluentes
emitidos pela sua frota aos especialistas climáticos EcoAct. Ao utilizar uma
metodologia exaustiva baseada num programa informático para calcular as
emissões dos transportes rodoviários (COPERT) e o Handbook Emission Factors
for Road Transport (HBEFA), a EcoAct considerou factores como velocidade, taxa
de carga e idade dos veículos para estimar a poluição associada às operações da
empresa. A elevada proporção de emissões de NOx identificadas deve-se aos
veículos a gasóleo, que ainda constituem a maioria da frota do DPDgroup.
Em 2020, prosseguimos os nossos esforços no sentido de mudar essa situação
através da utilização de mais veículos alternativos e do aumento da nossa quota
de veículos Euro 6.
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Temos por objectivo
entregar entregar, até
2025, veículos de
zero e baixas
emissões às 225
maiores cidades da
Europa.
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Comunidades mais próximas / Empreendedorismo inovador

As nossas Comunidades
No DPDgroup, acreditamos que, onde quer que viva, trabalhe
ou as suas encomendas sejam entregues, partilhamos todos a
mesma morada. Somos todos uma comunidade, o que significa
que todos temos um papel a desempenhar para ajudar a fazê-la
crescer e tornar-se melhor. Estamos empenhados em aproveitar
todos os nossos recursos para o fazer – os nossos colaboradores,
a nossa frota e os nossos parceiros comerciais. Desde iniciativas
de beneficência até projectos empresariais comunitários e desde
o trabalho social até à saúde e bem-estar públicos, os resultados
falam por si.

38

Ambição
Apoiar os nossos colaboradores e parceiros comerciais a
tornarem-se catalisadores de mudanças positivas em
todas as comunidades em que operamos.

Colaboradores
envolvidos em
iniciativas de
comunidades
mais próximas

>30K

Organizações
comunitárias
apoiadas

>450

Empresários
sociais
apoiados

16

Há muitos anos que a DPD
Eslováquia apoia o treino
de cães-guia. Como passo
seguinte deste projecto,
recebemos um cão em treino. Orgulhome de fazer parte deste projecto e
ajudar a criar o Hany, um futuro cãoguia.

Barbora Tkáčová, especialista em marketing, DPD Eslováquia
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O ano em que a comunidade se
tornou mais importante do que
nunca
Em 2020, todos sentimos o que era
a vulnerabilidade. No DPDgroup,
implementámos rapidamente
processos de entrega sem contacto,
a fim de proteger tanto os nossos
trabalhadores como as comunidades
locais. Ajudámos as empresas
a reabrirem as suas portas em
segurança. Ajudámos a manter as
comunidades unidas, ao manter
em movimento bens e serviços
essenciais. Ainda assim, os esforços
dos nossos colaboradores e parceiros
foram além do dia-a-dia da nossa
empresa.
Há inúmeras histórias de todas as nossas unidades comerciais de "pessoas a fazerem
entregas a pessoas" de forma atenciosa, caridosa, altruísta e que salva vidas. Tendo
operações de entrega em todo o mundo, ligámos e empoderámos pessoas com ideias
brilhantes, a fim de ajudar comunidades carenciadas em todo o mundo.

SEUR / Pequenos-almoços para o pessoal médico dos hospitais da
Extremadura
Enquanto o pessoal hospitalar enfrentava o desafio mais difícil das suas
vidas na região da Extremadura, na Espanha ocidental, a SEUR encontrou
uma forma prática de lhes agradecer. Em colaboração com a Iberitos,
especializada na produção de pastas e patês, a SEUR disponibilizou
gratuitamente pequenos-almoços no auge da pandemia da COVID-19.

DPD Reino Unido / Oferecer cuidados adicionais aos doentes do
SNS a nível nacional
Impelida por Nikitta Jones, uma enfermeira de cuidados paliativos cujo parceiro é
um estafeta de encomendas, a DPD Reino Unido tem estado a entregar pacotes
com artigos básicos a hospitais no Reino Unido. Uma vez que os visitantes não
podiam levar presentes e bens essenciais, tais como cosméticos, produtos de
higiene pessoal e refeições ligeiras, o pessoal da DPD Reino Unido interveio e
contribuiu com artigos para levantar o ânimo dos pacientes numa altura difícil.

DPD França / Gratidão das empresas que enfrentam o desafio da
COVID-19
Embora não tenha procurado receber elogios, a DPD França foi reconhecida
pelos esforços extraordinários da empresa e dos seus condutores à medida
que a pandemia se desenrolava. Foram recebidas inúmeras mensagens de
agradecimento de empresas, que diziam coisas como "Quero agradecer-lhe
e felicitá-lo, bem como a todas as equipas da DPD... apesar da complexidade
desta situação sem precedentes”.

DPD República Checa / Proteger a nossa força de trabalho com um
reforço da imunidade
Devido aos volumes de encomendas superiores e desafios psicológicos
que todos enfrentaram ao lidar com a crise da COVID-19, a DPD República
Checa disponibilizou vitaminas a cada colaborador da unidade de negócio.
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DPD Irlanda / Resposta galardoada à crise da COVID-19

DPD Alemanha / Alteração dos procedimentos para manter as entregas

A Associação de Gestão de Contacto com Clientes da Irlanda (CCMA)
concedeu recentemente à DPD Irlanda a sua distinção "Resposta Excepcional
à COVID-19". Ao reconhecer as comunicações inovadoras da empresa com
os seus parceiros, a CCMA descreveu a DPD Irlanda como "uma engrenagem
essencial na cadeia de abastecimento e logística durante a pandemia."

Ao reconhecer que a manutenção de um serviço de entregas era essencial
durante o confinamento, a DPD Alemanha implementou rapidamente uma
série de medidas para garantir entregas sem contacto, a fim de manter o
pessoal e os clientes em segurança. A necessidade de assinaturas de clientes no
momento de entrega foi eliminada, as embalagens foram colocadas à porta de
entrada das casas e uma distância de dois metros foi rigorosamente mantida.

DPD Portugal / Hospitais recebem materiais essenciais

DPD Croácia / Oferta de aconselhamento e EPI

A DPD Portugal prestou ajuda essencial no equipamento dos hospitais de
campanha em Lisboa. Além de entregar grandes quantidades de lençóis,
almofadas e toalhas, doadas por hotéis locais, a um hospital temporário em
Lisboa, a empresa recolheu ainda viseiras impressas em 3D e entregou-as a
um parceiro, para as esterilizar, embalar e distribuir por hospitais de todo o
país.

Além de implementar medidas físicas como o trabalho a partir de casa e
a disponibilização de máscaras, luvas e desinfectantes aos colaboradores,
a DPD Croácia deu mais um passo importante para proteger o pessoal.
Ao identificar as pressões psicológicas que trabalhar durante a pandemia
poderia provocar, foi igualmente oferecido aconselhamento a qualquer
colaborador que dele necessitasse.

DPD Polónia / Manter os óculos em boas condições na linha da frente
da Polónia

Chronopost / Ver sorrisos em creches e casas de cuidadores infantis

Embora os oculistas polacos estivessem fechados durante o
confinamento, os óculos do pessoal médico tinham de ser reparados. Para
tal, a DPD Polónia associou-se à cadeia de ópticas Aurum Optics, a fim
de criar o Pogotowie Okularowe ("Serviço Óptico de Emergência"). Este
serviço recolheu óculos partidos, reparou-os e devolveu-os aos clientes.

As expressões faciais são muito importantes para transmitir significados
às crianças pequenas. Esta percepção levou a CNEF, a agência francesa
que distribui subsídios familiares, a financiar a disponibilização de máscaras
faciais transparentes a creches e casas de cuidadores infantis. Em
Dezembro de 2020, a Chronopost entregou 500.000 destas máscaras a
20.000 endereços, integralmente de graça.

DPD Hungria / Protecção dos colaboradores e empresas locais

DPD Eslovénia / Tomar conta da nossa equipa e da comunidade

Quando se tratou de adquirir equipamento de protecção para os
colaboradores, a DPD Hungria apoiou os fabricantes locais. As máscaras
foram fabricadas por uma empresa que tinha feito vestuário desportivo.
Os géis para as mãos foram fabricados por uma pequena farmácia, e os
dispensadores automáticos de géis para as mãos foram fabricados por uma
empresa especializada em ferramentas de engenharia em aço inoxidável.

Quando a COVID-19 surgiu, a DPD Eslovénia agiu rapidamente no sentido de
proteger os colaboradores com máscaras para todos, sprays esterilizadores
ao alcance de todos nos locais de trabalho e a opção de trabalhar a partir de
casa, sempre que possível. Em relação aos clientes, implementou a entrega
sem contacto e introduziu igualmente a entrega com recurso a um código
PIN, com o intuito de reduzir ainda mais os contactos.
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DPD Suíça / Manter as empresas abastecidas de máscaras

BRT / Apoio aos hospitais em Bergamo, a cidade mais afectada de Itália

Ao trabalhar com a DeinDeal.ch, a DPD Suíça estabeleceu uma frota
dedicada de seis veículos para distribuir directamente máscaras às PME
suíças, a partir de um armazém. Ao confirmar o seu compromisso com as
pequenas empresas, a DPD Suíça também contribuiu com 5.000 máscaras
para o laboratório Venture, que apoia as startups suíças.

O norte de Itália foi particularmente atingido no início da pandemia da
COVID-19. A fim de ajudar a angariar dinheiro para os hospitais locais
superlotados em Bergamo, a BRT criou e vendeu autocolantes que exibiam
uma carrinha BRT. Para além disso, todos os directores locais da BRT
doaram igualmente dois dias do seu subsídio de férias aos hospitais.

DPD países Bálticos / Soluções para manter o
pessoal em segurança

DPD Bélgica / Radio Heroes

Em todos os países Bálticos, a DPD tomou medidas imediatas aquando do
surgimento da pandemia. O uso de equipamento de protecção, incluindo
máscaras e luvas, tornou-se imediatamente obrigatório e, ao mesmo
tempo, as entregas sem contacto foram também introduzidas. Houve
também uma mudança sem percalços para o trabalho a partir de casa, ao
mesmo tempo que medidas moralizadoras, tal como a disponibilização de
lanches aos trabalhadores da linha da frente, mantinham as pessoas a sorrir.

A DPD Bélgica encontrou uma forma criativa de manter os colaboradores
ligados durante a crise. Criou a sua própria estação de rádio, que todos os
colaboradores e condutores da DPD na estrada podiam ouvir, para além de
poderem igualmente sugerir canções. Denominada Radio Heroes, obteve
tamanho sucesso que se tornou pública, com os ouvintes a enviarem
mensagens de apoio aos nossos condutores.

DPD Países Baixos / Manter o pessoal protegido onde quer que esteja

DPD Eslováquia / Um passo positivo para os profissionais de saúde

Aquando do surgimento da pandemia, a DPD Países Baixos introduziu
a limpeza intensiva, o trabalho a partir de casa, "Carrinhas Corona", que
asseguravam a observação do distanciamento social, e câmaras térmicas,
que verificavam as temperaturas dos visitantes. Os trabalhadores
temporários não foram esquecidos, com a realização de auditorias ao seu
alojamento.

Uma vez que o calçado prático é essencial em ambientes médicos, a
marca de calçado eslovaca Coqui decidiu doar os seus produtos ao pessoal
médico no início da pandemia. Ao querer apoiar esta iniciativa muito válida,
a DPD Eslováquia ofereceu-se para entregar as suas embalagens de forma
integralmente gratuita.

‘Com operações de entrega em todo o mundo, ligámos e
empoderámos pessoas com ideias brilhantes para ajudar
comunidades carenciadas em toda a parte.’
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Noutras unidades de negócio...
Jadlog / Entrega de máscaras essenciais no centro da floresta
tropical da Amazónia
Embora isolados, os povos indígenas da floresta tropical da
Amazónia são vulneráveis a doenças externas, tendo 757 falecido
durante a pandemia da COVID-19. A Jadlog e o DPDgroup deram
uma resposta, ao ajudar a Associação Forêt Vierge, uma ONG que
apoia os povos indígenas, a distribuir 3.000 máscaras faciais FFP2.

Ninja Van / Pacotes de cuidados básicos entregues a comunidades
vulneráveis
Quando a pandemia da COVID-19 atingiu Singapura, Ninja Van
percebeu que as comunidades vulneráveis podem não ter acesso
ao essencial, tais como máscaras, toalhetes e higienizador de
mãos. No espaço de apenas uma semana em Abril, organizaram
a montagem e distribuição de mais de 100.000 pacotes de
cuidados básicos no valor de 42 dólares cada, financiados por
contribuições de compatriotas de Singapura.

DPD Russia / Proteger as nossas pessoas ao apoiar os
empresários locais
A fim disponibilizar EPI suficiente aos colaboradores da DPD
Rússia, trabalharam com empresas de produção na Rússia, o
que, por sua vez, lhes permitiu manter os seus negócios em
funcionamento.
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Manter o espírito comunitário vivo
Na qualidade de empresa com uma paixão por fomentar
"Comunidades mais próximas", os nossos colaboradores e parceiros
conseguiram, no ano passado, muitas coisas grandiosas a favor
de causas que lhes diziam muito. É reconfortante ver o impacto
que se pode ter em tantas instituições de beneficência essenciais,
simplesmente combinando os nossos recursos com o empenho de
todos.

Em 2020, foram
entregues 40
toneladas de
abóboras ao
Jardim Zoológico
de Tallinn

DPD França / Entregas a favor da sensibilização para o cancro da mama
Tendo em conta o mês de sensibilização para o cancro da mama, Outubro
Rosa, a DPD França arregaçou as mangas para apoiar a associação RoseUp,
que ajuda as mulheres com cancro. Através de um desafio desportivo de
angariação de fundos para todos os colaboradores, a doação e entrega de
caixas de beleza, uma campanha de angariação de fundos por correio e correio
electrónico aos clientes e através de mensagens nas nossas carrinhas de
entregas e canais sociais, foram angariados 30.000 euros.
DPD Polónia / Tornar os sonhos realidade
Um efeito da pandemia foi a queda dos fundos angariados pelas organizações
de beneficência em todo o lado. Com a aprovação dos clientes, a DPD Polónia
decidiu redireccionar o orçamento atribuído aos presentes de Natal como uma
doação à fundação Mam Marzenie (Tenho um Sonho) para ajudar a apoiar o seu
trabalho com crianças que sofrem de doenças potencialmente fatais. Tornouse também o parceiro logístico oficial da fundação.
DPD Reino Unido / Manter a fundação Variety na estrada
Durante 70 anos, a Fundação Variety tem ajudado
crianças com necessidades especiais. A
sua frota de carrinhas com a imagem do
sol oferece às crianças oportunidades
maravilhosas de visitar lugares que de
outra forma não poderiam ver. Desde 1994,
a DPD Reino Unido financiou 73 veículos
e continuará a fazê-lo, uma vez que a
instituição de beneficência continua muito
próxima do coração de todos os membros
da empresa.
DPD Estónia / Abóboras para o Jardim Zoológico de Tallinn
Todos os Outonos, os animais do Jardim Zoológico de Tallinn anseiam por
comer abóboras doadas por agricultores estonianos. Em 2019, doou-se um
recorde de 23 toneladas. No entanto, em 2020, foi doada uma quantidade
incrível de 40 toneladas. Tudo isto foi recolhido e entregue gratuitamente pela
DPD Estónia, dando aos habitantes do jardim zoológico muito para mastigar
durante o longo Inverno.
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Apoiar os empresários sociais
e comunitários
Acreditamos que as grandes ideias podem vir de qualquer lado.
Enquanto empresa, temos três pilares de inovação e apoiamos
activamente os empresários das nossas comunidades locais em
iniciativas que reflectem esses mesmos pilares. Isso ajuda-nos a
tornarmo-nos melhores naquilo que fazemos e ajuda a impulsionar
o crescimento económico nas comunidades locais. Todos saem a
ganhar.

Os três pilares de inovação do DPDgroup
Transformação digital e comércio electrónico
Desenvolver tecnologias que dêem controlo total aos consumidores,
incluindo entregas on demand, e notificações em tempo real.
Logística urbana eficiente
Tecnologia e veículos que nos permitem responder melhor
às necessidades dos nossos clientes, ao mesmo tempo que
enfrentamos os desafios da sustentabilidade.
Mercados de alta tecnologia
Uma forte inovação para apoiar os novos mercados do DPDgroup, tais
como a entrega de alimentos frescos e congelados.

Noutras unidades de negócio...
DPD Laser / Criar oportunidades para empresários desfavorecidos
Na África do Sul, a DPD Laser associou-se ao Edge Action Fund,
fazendo um donativo de 270.000 rands para disponibilizar mentoria e
acesso a mercados a empresários previamente desfavorecidos. Têm
por objectivo levar estas empresas ao próximo nível de crescimento e
sustentabilidade.
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DPD Letónia / Entregas por drone
As entregas por drone têm o potencial de diminuir o tráfego rodoviário
e chegar a locais remotos de forma mais eficiente. Para testar as suas
capacidades, a primeira entrega por drone foi levada a cabo pela DPD
Letónia, em Dezembro de 2020. Controlado inteiramente por sinal de
telemóvel e fora do campo visual, uma embalagem foi entregue com
sucesso a um lar de idosos a nordeste de Riga.
DPD Reino Unido / Eliminação de resíduos e reforço do Fundo Ecológico
Para minimizar os resíduos, a DPD Reino Unido recicla a película aderente em
filme retráctil novo, para além de reciclar as paletes de madeira. O dinheiro
gerado é dado ao seu Fundo Ecológico, que pode ser aproveitado por
qualquer pessoa que necessite de financiamento para projectos ecológicos.
Por incrível que pareça, já foram doados, desde Janeiro de 2020, mais de
200.000 libras a projectos sustentáveis merecedores.

Formação de parcerias que
partilham as mesmas ideias
Colaborar com outros que são igualmente apaixonados por
aquilo que tentamos fazer e que têm a mesma motivação para
o fazer, dá sempre um melhor resultado. É também importante
reconhecer que não se pode fazer tudo sozinho. É por isso que o
DPDgroup se orgulha de trabalhar com parceiros que partilham
as mesmas ideias.
Partilhamos abertamente as nossas competências, conhecimentos e
especialização para que haja mudanças positivas nas comunidades em que
operamos. Desde funcionários municipais e autoridades locais até escolas
secundárias e universidades, unimo-nos para fazer mais em conjunto.

DPD Polónia / Identificação de futuros inovadores
Para incentivar e apoiar os futuros inovadores, a DPD Polónia é um parceiro
na fundação New Technologies, que organiza o E(x)plory, um concurso de
ciência anual. Destinado aos estudantes do ensino secundário e universitário,
o E(x)plory é uma vitrina onde as mentes jovens mais brilhantes da Polónia
apresentam projectos científicos e de engenharia inovadores.

DPD Suíça / Apoio às startups
As startups são as histórias de sucesso
amanhã. Enquanto empresa que serve
outras empresas, a DPD Suíça orgulha-se
de ser parceira da Venturelab, a incubadora
suíça de startups. Esta patrocina o
roadshow em Silicon Valley, que une
empresários, investidores e clientes,
e disponibiliza igualmente mentoria a
fundadores e CEO de startups.

de
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“Uma das prioridades da DPD é
assegurar a sustentabilidade na
entrega dos envios. A compra
de autocarros eléctricos é uma
das orientações que já estamos
a implementar. Contudo,
também identificamos um
grande potencial nas entregas
por drone . Não só seria uma
forma de entrega ecológica,
como também permitiria
entregas mais rápidas.”
Jānis Grants
Presidente do Conselho de
Administração da DPD Letónia.
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O nosso compromisso
No DPDgroup, estamos a reforçar o nosso compromisso
com a sustentabilidade, com o objectivo de nos tornarmos,
até 2030, a referência internacional em matéria de entregas
sustentáveis. É evidente na forma como o nosso Conselho
de Administração e a nossa liderança ajudam a definir a nossa
estratégia de sustentabilidade. É possível vê-lo na forma como
trabalhamos e incorporamos os nossos valores em tudo o que
fazemos. Estamos também empenhados na transparência, na
forma como gerimos a nossa agenda de sustentabilidade e
como comunicamos. É este nível de compromisso que dá ao
DPDgroup a confiança necessária para olhar para 2030 com
optimismo, sabendo que nos encontramos na melhor posição
de sempre para ter um futuro brilhante.
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Governação da RSC
Na qualidade de filial do Le Groupe La Poste, a sustentabilidade
do DPDgroup é governada pelos elevados padrões e
ambições sectoriais da nossa empresa-mãe. O Conselho
de Administração e a comissão de sustentabilidade do Le
Groupe La Poste proporcionam liderança e promovem as
melhores práticas da indústria. O Conselho de Administração
realiza o controlo de qualidade do conteúdo dos relatórios
voluntários do DPDgroup. O DPDgroup está representado
na comissão central de sustentabilidade do La Poste, que
assegura a coerência dos compromissos assumidos entre
as unidades de negócio e as filiais. O papel da equipa central
de sustentabilidade consiste em definir orientações-chave,
disponibilizar conhecimentos e ferramentas e ajudar os países
a ligarem-se e partilharem práticas.
Desde que o DPDgroup adoptou um programa formal de sustentabilidade
à escala do Grupo, em 2013, a equipa de liderança sénior definiu uma
abordagem faseada, que estamos a desenvolver através de governação
e relatórios consistentes, complementados por inovação e colaboração
contínuas.
Na qualidade de organização descentralizada, cada uma das 20 unidades de
negócio que participam no programa DrivingChange™
adapta os planos de acção e as iniciativas de sustentabilidade
para cada pilar da estratégia às necessidades locais.
O DPDgroup tem uma Rede Europeia de Sustentabilidade,
que facilita as melhores práticas e a partilha de
informação para os delegados das nossas
unidades de negócio europeias.

Comissão Executiva
Aprova todas as iniciativas ou estratégias fundamentais. O Vice-Presidente
Executivo para o Marketing, Comunicações e RSC dirige a RSC no Conselho
de Administração.

Equipa central de RSC
A equipa central de RSC tem a responsabilidade diária de definir e
implementar a estratégia e a coordenação com a nossa rede de
Responsabilidade Social Empresarial.

Rede RSC
20 delegados de Responsabilidade Social Corporativa das nossas unidades
empresariais europeias são responsáveis pela implementação operacional
da estratégia. Realizam-se anualmente três reuniões europeias de RSC.

Comissão de RSC do Le Groupe La Poste
Reuniões mensais com os vários departamentos e filiais do Le Groupe La
Poste. Um dos seus objectivos é garantir a coerência dos compromissos
assumidos entre as unidades de negócio e as filiais. O director de RSC do
DPDgroup é membro desta comissão.

51

A ética é o núcleo do nosso
ADN empresarial
O nosso propósito é melhorar a qualidade de vida enquanto
parceiro de entrega mais fiável e sustentável para os nossos
clientes e colaboradores. Na ambição de atingir o nosso
propósito, vivemos segundo cinco valores fundamentais:
Solidariedade, Transparência, Respeito, Responsabilização
e Abertura de espírito. Estes valores impulsionam a nossa
abordagem à sustentabilidade – sustentados pela governação
robusta.
A nossa prática empresarial ética também se reflecte nos quatro
compromissos da cultura de serviço do DPDgroup.
1. Preocupar-nos com a pessoa e não apenas com a encomenda
2. Pensar proactivamente e agir rapidamente para dar confiança
3. Reconhecer e responder às necessidades de cada cliente
4. Entregar um sorriso em cada contacto com um cliente
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Código de Conduta
O nosso compromisso com a ética constitui a base do nosso
Código de Conduta Empresarial. Baseia-se em direitos
globalmente definidos e nas melhores práticas, nomeadamente
ratificados pelas Convenções da Organização Internacional do
Trabalho e por outras, e é interpretado por cada unidade de
negócio de acordo com a legislação nacional. O cumprimento
é obrigatório para todos os colaboradores e prestadores de
serviços externos. Constitui também uma componentechave da tomada de decisões e do envolvimento das partes
interessadas. É também revista periodicamente, e uma nova
versão será publicada em 2021 para incluir mais exemplos
situacionais.
O nosso sistema de governação assegura o cumprimento das leis e regulamentos
aplicáveis, o que é garantido por um Responsável pela Conformidade, um
Responsável pela Conformidade com a Integridade do Mercado, um Responsável
pela Protecção de Dados e um Responsável pela Conformidade Comercial. Um
Responsável pela Ética nomeado no seio das unidades de negócio gere a ética e
questões relacionadas que possam ocorrer localmente.
Temos um sistema de denúncia acessível a todos os colaboradores.

Anti-corrupção
O DPDgroup proíbe todas as formas de corrupção nas nossas
interacções com as partes interessadas, de acordo com o nosso
Código de Conduta Empresarial e o nosso compromisso com os
princípios do Pacto Global da ONU. Enquanto filial do Le Groupe
La Poste, integrámos no nosso plano os seus três princípioschave que regem a anticorrupção: Tolerância zero, Diz respeito a
todos e Estamos todos atentos.
Para além disto, desde 2019 que temos vindo a desenvolver o nosso novo
programa anticorrupção. Este programa rigoroso encontra-se em plena
conformidade com a lei Sapin II, introduzida em França, e assenta num exercício
de mapeamento dos riscos pormenorizado e exaustivo, para o qual cada unidade
de negócio respondeu a um questionário anticorrupção. Este questionário
ajudou-nos a identificar e medir todos os riscos ligados à nossas actividades.
Numa abordagem de melhoria contínua, em conjunto com um terceiro
especializado na área, temos vindo a desenvolver uma estratégia e um roteiro
para prevenir e tratar quaisquer incidentes de corrupção no seio do DPDgroup.

Conformidade no comércio
internacional
Tal como qualquer empresa do sector dos transportes, o
DPDgroup está sujeito a obrigações internacionais, tais como
sanções decididas pela ONU, União Europeia e autoridades
nacionais. Adoptamos uma abordagem rigorosa à conformidade
comercial e apoiamos todas as unidades empresariais no
cumprimento de todas as restrições relevantes e leis e
regulamentos de sanções económicas relacionadas com
embargos. No âmbito deste quadro, o DPDgroup implementou um
programa de conformidade que visa assegurar que exercemos a
nossa actividade com parceiros legítimos, o que inclui a aplicação
da nossa política global de sanções, um quadro de conformidade
definido e a implementação da ferramenta de avaliação GeoCheck.
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Protecção de dados pessoais
A fim de cumprir o Regulamento Geral sobre Protecção de
Dados (RGPD) da União Europeia, que entrou em vigor em
Maio de 2018, implementámos uma importante iniciativa
de protecção de dados em todo o DPDgroup, ao integrar as
alterações de protecção de dados em todos os processos e na
cultura da organização.
Em 2019, implementámos o nosso plano de acção, sustentado por fortes
mecanismos de governação. Mantemos uma visão global da evolução dos dados
do grupo, e cada unidade empresarial europeia nomeou um ponto de contacto
GDPR. A fim de ajudar as nossas empresas europeias a se manterem em
conformidade com o RGPD, desenvolvemos ferramentas para avaliar todos os
novos projectos numa perspectiva de protecção de dados. Para apoiar o nosso
progresso contínuo em matéria de conformidade com o RGPD, efectuámos,
em 2019, uma auditoria aos esforços dos nossos dois anos anteriores e criámos
uma comissão para supervisionar os esforços em curso. A comissão reúne
periodicamente, segue as actualizações regulamentares e orienta a estratégia de
protecção de dados do grupo.
A fim de garantir uma cobertura de conformidade eficiente, todas as UN
europeias foram auditadas entre 2019 e 2021. A governação da protecção de
dados foi também reforçada ao nível da holding, a fim de apoiar a expansão do
nosso plano de negócios nos próximos anos.

2021 será o ano do reforço
de todas as questões de
conformidade
Esta reorganização visa promover a cultura de conformidade
no seio do DPDgroup e, assim, reforçar a ética empresarial, em
conformidade com os nossos objectivos estratégicos.
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Normas de elaboração de
relatórios e orientação
Ao preparar este relatório, o DPDgroup concentra-se em
questões seleccionadas mais pertinentes para a nossa empresa
e indústria. Neste contexto, examinámos as directrizes da Global
Reporting Initiative (GRI), que determinam o nosso ênfase na
elaboração de relatórios sustentáveis.
Este relatório serve também como uma Comunicação de Nível Avançado sobre
o Progresso (COP) do nosso compromisso com os dez princípios estabelecidos
no Pacto Global da ONU (UNGC). Especificamente, o nosso compromisso
contínuo de cumprir as seguintes responsabilidades fundamentais: direitos
humanos, trabalho, ambiente e anticorrupção.
Temos em conta as necessidades de informação do Conselho das Normas
Internacionais de Contabilidade e das agências de notação financeira,
assim como delineámos os nossos planos em relação aos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Análises independentes de
terceiros
A análise ambiental foi conduzida pela Mazars, em conformidade
com a ISAE 3000.
O conteúdo analisado é indicado por este símbolo 

Outros auditores externos
A nossa calculadora de carbono foi verificada independentemente pela SGS.
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Sobre este relatório
Este é o quinto relatório de sustentabilidade do DPDgroup,
publicado em Junho de 2021. Este relatório abrange 20 unidades
de negócio em toda a Europa, todas elas integralmente detidas
pelo DPDgroup. Estas empresas representam 91% das receitas do
Grupo.
Estamos a trabalhar numa inclusão progressiva de outras unidades de negócio
integralmente detidas ou sob o nosso controlo financeiro, no âmbito do programa
DrivingChangeTM . Salvo indicação em contrário, este relatório inclui apenas informação
relativa a 2020.
O DPDgroup opera sob as seguintes marcas: DPD, Chronopost, SEUR e BRT. A informação
constante neste relatório foi recolhida através de ferramentas de elaboração de
relatórios, informação documentada e entrevistas a partes interessadas internas e
externas. Os nossos agradecimentos a todos os que contribuíram para este relatório.
As questões sobre este relatório ou temas relacionados com o programa de
Responsabilidade Social Corporativa devem ser endereçadas a: drivingchange@
dpdgroup.com
Visite a nossa página: dpd.com/group/en/sustainability

Unidades de negócio abrangidas por este relatório
Chronopost, SEUR, BRT, DPD França, DPD Alemanha, DPD Reino Unido,
DPD Bélgica, DPD Irlanda, DPD Portugal, DPD Polónia, DPD Hungria, DPD
República Checa, DPD Croácia, DPD Suíça, DPD Eslovénia, DPD Eslováquia,
DPD países Bálticos, DPD Países Baixos

